
Pismo sekretarz generalnego EDA z dnia 6.04.20201 
 
Do:                        Przewodniczący EDA  Michel Nalet  
DW:                      Komitet Specjalny EDA & EDA TEC2 
 
Drogi Michelu, 
Szanowni Państwo, 
 
Na dzisiejszym fizycznym (!) spotkaniu Komitetu Specjalnego ds. Rolnictwa (SCA) w Brukseli, została 
podniesiona przez kilka krajów członkowskich kwestia dopłat do prywatnego magazynowania dla  
produktów mlecznych i była dyskutowana przez UE COM3. 
 
Nie wydaje się, aby Komisja UE (dyrektor Michael Scannell) popierała naszą prośbę (i prośbę wielu 
krajów członkowskich) aktywowania PSA4. Wygląda na to, że pomimo kontekstu covid19, zmiany są 
limitowane do dostępnego poziomu dla dodatkowego budżetu rolnictwa. 
 
Jedna z osób uczestniczących podsumowała jej zrozumienie sytuacji następująco:  
“W przeszłości zaburzenia rynku dotyczyły wyłącznie mleczarstwa, albo wyłącznie sektor rolny 
wymagał wsparcia i dlatego byliśmy w stanie zorganizować dodatkowy budżet. Dzisiaj gdy cala Agro-
ekonomia podlega ciężkim zaburzeniom wydaje się, że  EU COM nie chce przeznaczyć dodatkowych 
środków dla sektora mleczarskiego, czy innych sektorów rolnych” 
 
Będziemy obserwować działania nowo wskazanego w końcu tygodnia dyrektora generalnego i 
będziemy próbowali aktywować MEPs5 z COM AGRI6 kontaktując się z  MEPs w środę z prostym 
przesłaniem: 
 

• Dzisiaj z powodu covid19 laktosfera UE ponosi straty w wysokości ok. 120 mln euro 
miesięcznie. 

• Jeśli kiedyś osiągniemy poziom interwencji, te straty doszłyby do 200 mln euro  miesięcznie i 
powstałoby ryzyko przedłużania tej sytuacji (plus przeciążenie na rynku stanami 
magazynowymi zakupów interwencyjnych) 

• Tak więc dzisiaj, moglibyśmy zaoszczędzić środki, gdyż jest to raczej nieskomplikowane i 
raczej bardziej wydajne kosztowo, aby zdjąć ciśnienie na rynkach ( i poprzez to uniknąć 
zakupów interwencyjnych). 

Będę wdzięczny za Wasze spostrzeżenia z dzisiejszego spotkania SCA dla posiadania kompletnego 
obrazu. 
   
Niech żyje mleko! 
Alexander  
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1 Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: TEC : Komitet EDA Technika i Ekonomia 
3 Komentarz KSM: UE COM – Komisja Europejska 
4 Komentarz KSM: PSA – dopłaty do prywatnego magazynowania 
5 Komentarz KSM: MEPs – członkowie PE 
6 Komentarz KSM : COM AGRI – Dyrekcja Generalna Komisji UE ds. Rolnictwa 
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